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vs ute i arbetslivet

Handledaren Kristian Karlsson sätter i sladden så att lärlingen Oscar Antonsson kan fixa till material för garagebygget. Läraren Jarl Hedberg är nöjd med Oscars insatser och hur Töreboda
snickeri tar hand om sin lärling.
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”Jag ska bli snickare och
ville jobba direkt”
BYGG- OCH ANLÄGGNING
Oscar Antonsson funderade inte
länge när han skulle välja gymnasieprogram.
– Jag ska bli snickare och ville
jobba direkt. Det här passar perfekt.
Oscar från Töreboda går i ettan på
den gymnasiala lärlingsutbildningen på byggprogrammet. Det innebär att han gör praktik tre dagar i
veckan hos Töreboda snickeri. De
två andra dagarna ägnas åt teoretiska studier på Vadsbogymnasiet.
– Det lät kul när jag skulle söka.
Jag vill jobba mycket och inte bara
gå i skolan, säger Oscar Antonsson.
MT träffar Oscar under en av
praktikdagarna. Han ingår i ett arbetslag som bygger om ett garage
vid en villa i centrala Töreboda.
Under bygget har Oscar fått göra

det mesta som ingår i snickeriyrket.
– Det är stor variation. Jag lär mig
allt möjligt och ska bli snickare.

Belåtet företag
Handledaren Kristian Karlsson
betonar att företaget är nöjd med
Oscar och med arbetssättet.
– Han får uppgifter av oss, och vi
försöker sprida dem så att det blir
varierat. Det är en fördel att vara på
en mindre arbetsplats, Oscar för
göra så mycket som möjligt. På ett
större företag finns det en risk att
någon bara får göra en sak.
Karlsson tillägger:
– Det här utvecklar även oss.
Om det här funnits när jag gick på
gymnasiet hade jag tagit den här
möjligheten.
Företaget, skolan och eleven
skriver kontrakt terminsvis. Fungerar allting finns det inga hinder
att elever gör samtliga tre år på
samma företag.
Under MT:s besök genomför Jarl

Hedberg från Vadsbogymnasiet ett
av de regelbundna arbetsplatsbesöken hos eleverna.
– Jag brukar åka ut varannan
vecka, då stämmer vi av vad eleverna gjort. Men vi har regelbunden
kontakt. Samtidigt skriver eleverna en loggbok som vi går igenom
en gång i veckan.
– I lärlingsprogrammet får
eleverna lära sig på ett annat
sätt, jämfört med de som går det
traditionella byggprogrammet.
Allt beror på hur det passar eleven. Det här är inget program för
skoltrötta, kraven är hårda, säger
Hedberg.
Det är stor variation. Jag lär mig
allt möjligt och ska bli snickare.
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Det är stor
variation. Jag
lär mig allt möjligt
och ska bli snickare.”
Oscar Antonsson

